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§§ 1 – 15

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

1/2019

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Kirsi Seppälä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja tehtyjä
päätöksiä vastaavaksi.
Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Esko Försti

___________________________________________________
Antero Varila

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä _____._____.________ alkaen 14 päivää eteenpäin.

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.11.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Försti ja Antero Varila.

4§

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin lisäyksineen.

5§

Ilmoitusasiat
- kirkkoherra on tehnyt työntekijöitä koskevia virkavapauspäätöksiä
- kirkkoherra on valittu seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi Pietarsaarenseudun
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi
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- Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan alueen peruskoulutusta uusille
luottamushenkilöille 7.2.2019 klo 18 Alajärven seurakuntatalossa. Ilmoittautumiset
kirkkoherralle 1.2.2019 mennessä.

6§
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 10 luku 12§).
Puheenjohtajan esitys: seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019–2020.
Päätösesitys: Ulla Hellén esittää varapuheenjohtajaksi Pentti Silvennoista.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

7§
Vaalilautakunnan nimeäminen vuosiksi 2019-2022
Seurakuntaneuvoston on valittava vaalilautakunta seurakunnassa toimitettavia
kirkkoherran- ja seurakuntavaaleja varten. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja
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vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä (KL 8 luku 6§).
Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan (KVJ 2 luku 1§).
Esitys: seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan. Päätetään vaalilautakunnan
jäsenmäärä. Valitaan jäsenet ja varajäsenet siinä järjestyksessä, kuin heidät
kutsutaan varsinaisten jäsenten tilalle sekä nimetään vaalilautakunnan
puheenjohtaja.
Päätösesitys 1: Pentti Silvennoinen esittää vaalilautakunnan jäsenmääräksi
kirkkoherran lisäksi viisi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
Päätösesitys 2: Pentti Silvennoinen esittää varsinaisiksi jäseniksi Antero Varilaa ja
Iina-Kaisa Rasmusta ja varajäseniksi Kaisa Koskea ja Marjatta Rannankaria. Ulla
Hellén esittää varsinaisiksi jäseniksi Esko Förstiä ja Ritva Karhulaa ja varajäseniksi
Kari Koskelaa ja Vesa Suvantoa. Sauli Isokoski esittää varsinaiseksi jäseneksi Sami
Kettulaa ja varajäseneksi Pirkko Hautamäkeä. Pentti Silvennoinen esittää
puheenjohtajaksi Iina-Kaisa Rasmusta.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti. Varsinaiset jäsenet ovat
kirkkoherran lisäksi Antero Varila, Iina-Kaisa Rasmus, Esko Försti, Ritva Karhula ja
Sami Kettula. Varajäsenet ovat Kaisa Koski, Marjatta Rannankari, Kari Koskela,
Vesa Suvanto ja Pirkko Hautamäki. Puheenjohtaja on Iina-Kaisa Rasmus.

8§
Ehdokkaan nimeäminen Palvelevan puhelimen neuvottelukunnan jäseneksi
nelivuotiskaudeksi 2019-2022
Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee
yhteistyösopimuksen perusteella Palvelevan puhelimen yleisjohtokunnan jäsenet ja
varajäsenet. Pietarsaaren suomalaisella seurakunnalla ja Evijärven seurakunnalla on
vuorotellen paikka varsinaisena ja varajäsenenä. Pietarsaaren suomalaisen
seurakunnan vuoro on ehdottaa jäsentä kaudeksi 2019–2022. Edellisessä
neuvottelukunnassa jäsenenä on ollut Vesa Suvanto.
Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että Palvelevan puhelimen neuvottelukunnan jäseneksi vuosiksi
2019–2022 valitaan Pietarsaaren suomalaisesta seurakunnasta Iina-Kaisa Rasmus.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
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9§
Seurakuntasopimus Kanneljärven seurakunnan kanssa taloudellisesta avusta vuodeksi
2019
Seurakunnalla on usean vuoden ajan ollut ystäväseurakuntana Inkerin kirkon
Kanneljärven seurakunta, jonka toimintaa on tuettu myös taloudellisesti.
Vuosittainen sopimus taloudellisesta tuesta lähetetään myös Kanneljärven
seurakuntaan allekirjoitettavaksi.
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy Kanneljärven seurakunnan kanssa tehdyn
sopimuksen taloudellisesta tuesta vuodelle 2019 ja valtuuttaa puheenjohtajan
allekirjoittamaan ja lähettämään sen seurakunnan puolesta.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

10 §
Seurakunnan leirien turvallisuusvastaavat keväällä ja kesällä 2019
Nuorisotyönohjaajat Taina Niinimäki ja Jaana Sandvik ovat tehneet esityksen
seurakunnan leirien turvallisuusvastaavista kevääksi ja kesäksi 2019.
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnan leirien turvallisuusvastaavien
listan kevääksi ja kesäksi 2019 (liite A, §11).
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

11§
Luottamuksellinen

12§

Lapsiasiahenkilön valinta
Seurakuntien päätöksenteossa on aina pyritty ottamaan huomioon kirkon
tulevaisuus ja alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvointi. Viime vuoden alusta
alkaen seurakuntia on velvoittanut myös Lapsivaikutusten arviointi (LAVA).
Seurakuntien kasvatustyön palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteinen
Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -työryhmä on valmistellut LAVAa jo vuodesta
2009 ja pyrkii tukemaan seurakuntia sen toteuttamisessa monin tavoin.
Lapsiasiahenkilöitä tarvitaan avustamaan päätösten valmistelijoita lasten ja nuorten
mielipiteitä vaativien päätösten tunnistamisessa ja LAVA-prosessiin liittyvän lasten
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kuulemisen järjestämisessä. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan työntekijöistä
lapsiasiahenkilönä toimii Mervi Björklund. Lisäksi toiseksi lapsiasiahenkilöksi on
syytä nimetä joku luottamushenkilöistä. Lisätietoa LAVAsta ja lapsiasiahenkilön
tehtävistä saa osoitteesta www.lapsivaikutukset.fi.
Puheenjohtajan ehdotus: seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan
luottamushenkilön toiseksi lapsiasiahenkilöksi.
Päätösesitys: Pirkko Hautamäki esittää lapsiasiahenkilöksi Ritva Karhulaa.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

13§

Muut asiat
Kirkkoherra tiedotti, että seurakuntaneuvoston puheenjohtajaksi on mahdollista
valita myös joku muu kuin kirkkoherra. Keskustelussa todettiin, että kirkkoherra
puheenjohtajana on hyvä ja käytännöllisin ratkaisu. Olisi hyvä, jos kirkkoherran
tueksi olisi 2-3 henkilön ryhmä esimerkiksi strategiatyöskentelyn alettua.
Tapaamisia työntekijöiden kanssa toivottiin säännöllisiksi.
Seuraava kokous on 12.3. klo 17.

14§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

15§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

